
  ה"בע

   שתי הכנפיים של האהבה–מה בין יראה לאהבה 
  ב"ו באב תשע"שעור ט

  

  הקדמה
בחירה מיוחדת של המדרשה להקדיש את הנושא . יו� שכלו רצו� אהבה, יו� מאד חגיגי לע� ישראל, ו באב"היו� ט

 הבחירה .וצרי� לדבר על אהבה, זהו חג האהבה. לכאורה מה הקשר של היראה לכא�". יראה ואהבה"של היו� ל

  .ו באב עניינו אהבת ב� זוג"ואילו ט', היא עוסקת בעבודת ה, שכ�, בנושא זה היא עוד יותר מענינת

היא המשל והדוגמא הנהדרי� ' האהבה שלנו ע� ה. שתי הנקודות ג� יחד מובילות אותנו הישר אל טבור העני�

. וא חי ומלא תוכ� פנימי והתחדשות מתמדתקשר של אהבה שה. ביותר לאופ� שבו נכו� לבנות זוגיות מתוקנת ופוריה

  ".'וארשתי� לי לעול� וידעת את ה. "כלנו מתחתני� אתו כל יו� מחדש. 'כלנו נשי� של ה

יראה ,  אהבה ויראה אחד הסודות הכי עמוקי� ונפלאי� הוא שהאהבה הזאת מורכבת משתי תנועות הפוכות

בלעדיה� . לא מתרוממת למעלה'  שבלעדיה� כל עבודת ה,בזוהר הקדוש אהבה ויראה מכונות שתי הכנפיי�. ואהבה

מעשיו נטולי , לא ממש מחובר', הוא לא ממש מרגיש את ה. א� בלב שלו הוא רחוק ומנותק, האד� נשאר בשכל

  .יש תחושה עמוקה של חיות ושמחה, שכאשר ה� חיות בנפש, מכוחות הנפש, אהבה ויראה ה� מורגשות בלב. כוונה

מידת פעילות� . ה� גנוזות בעומק ליבו של היהודי. ' הכנפיי� של עובד ה  הזרועותאהבה ויראה ה� שתי •

ורשעי� עומדי� , כתוב שצדיקי� ליב� עומד ברשות�. בצדקותו ובעבודתו, תלויה באד�, והוצאת� לפועל 

והמקו� שעושי� '  הכנפיי� הפנימיות הללו ה� פעילות במידת גודל ההתמסרות לה–כלומר . ברשות ליב�

צרי� ' כדי להתייחד ע� ה. א� ה� לא מספיקות כדי לעופ� למעלה, האמונה והרצו� העליו� ה� הראש. (לו

 ).מתו� דחילו ורחימו ,  וזאת ללמוד תורה ולפעול בעול�,לקיי� מצוות

  

  גורמת  היראה. וכל כנ� בעצ� דוחפת לכיוו� אחר. באמת כאשר אחת הכנפיי� חסרה' לא נית� לעו� ולהתחבר ע� ה 

הליכה נגד הטבע . לצמצו� ההתפשטות הטבעית ותנועה עמוקה של סור מרע ,לראיית הרוממות , למרחק

 .כבני�, לעשה טוב.  מושכת לקרבה ולדבקות  האהבה.  כעבדי� מקבלי עול.הראשו�

  

  :בפנינו עומדות שתי משימות מרכזיות

  .ומה היחס ביניה�.להבי� מה משמעות כל אחת מה�  .א

  .ה הדר� לרכישת� בנפשלנסות טיפה ללמוד מ  .ב

  יראה ואהבה
  

, שרואה שעומד לפניו מל� כביר ועצו� והוא ירא מלעשות משהו בניגוד לרצונו. יראה זוהי עבודת העבד? מהי יראה

�אהבה ? מהי אהבה. צמצו� כל מה שאינו שיי� ומתאי� למל�. זוהי עבודת סור מרע. משהו שיפגע חס ושלו� במל

' באהבה יש חשק עז ורצו� עמוק להתייחד ע� ה. א� עבודת הרעיה,מה עמוקה יותרבר, ובהמש�. היא עבודת הב�

נעשה יחוד בי� קודשא ברי� הוא , כאשר מקיימי� מצוות מתו� יראה ואהבה. לדעת אותו ולדבוק בו, ולהתקרב אליו

  .יתבר�' נהיה חיבור חי וממשי ע� ה, ושכינתיה



 

 יראה

 . היא היראהבתניא כתוב שראשית העבודה ועיקר שורשה

 .  יש כמה סוגי
 של יראה

ביראה זו אי� הארה מצד הנפש האלקית . מצד הנפש הבהמית,  זוהי היראה הנמוכה –יראת העונש  .1

 .זוהי עדיי� דאגת האד� לעצמו. 'ועוד אי� בה עבודת ה

: ובלשו� התניא .  כאשר נרעש ונרעד מגודל מלכו שניצב עליו ומביט בכל מעשיו–יראת המלכות  .2

א "הרמ". ניצב עליו ומלוא כל האר) כבודו ומביט עליו ובוח� כליות ולב א� עובדו כראוי' הנה הו"

, עומד עליו ורואה במעשיו, ה "כשישי� האד� אל ליבו שהמל� הגדול הקב"בשולח� ערו� כותב ש

 .ונוכחותו בחיי הפרטיי�' ל מתעוררת בהתבוננות בהשגחת ה"היראה הנ..." מיד יגיע אליו היראה

 יראה גבוהה יותר שקשורה בהכרה עמוקה כי הבריאה כלה מתהווה יש מאי� ממש –יראת בושת  .3

החוויה היא . כולל עולמי שלי. יתבר�' וכל העולמות כל� בטלי� ומבוטלי� לפני ה. בכל רגע נתו�

בעצ� יראת הבושת מורכבת מרצוא . הנפש והנשמה,  הגו� 'הכל בטל אל ה. חווית בטול במציאות

 חשי� בבושה עמוקה –ובשוב , יתבר�'  רואי� בוודאות אי� הכל בטל ומבוטל מול ה ברצוא. ושוב

 )מעידה על חיבור עמוק. בושה היא מתנה. (על תחושת המציאות שקיימת 

 

 ?מדוע היראה קודמת לאהבה

 אבל, באופ� אקראי תתכ� אמנ� אהבה בלי יראה: בתמצית.  יש הרבה מאמרי חסידות שמסבירי� את העני�

, שהיא תמידית–א� כדי שתהיה אהבה אמיתית ). ג"תניא י. (אמת היא דבר תמידי. היא לא תהיה תמידית

אבל אי� בטחו� שתשאר ש� כשהגו� והבלי . אהבה פתאומית היא מתנה משמי�. צריכה לבוא לפניה יראה

ואהבת ' אהבת ה. באופ� עקרוני אי אפשר לאהוב שני דברי� יחד בקביעות.  העול� יתעוררו שנית בתודעתי

כדי להגיע למצב . ז"לפעמי� מקבלי� מתנה ולרגע נשכחת אהבת העוה. ז  לא יכולה ללכת ביחד בקביעות"העוה

. ואת הנתוק הזה נית� לבצע רק על ידי יראה. ז"צרי� להגיע לסוג של ניתוק מהעוה', שהנפש באמת אוהבת את ה

ה היא זעזוע והיא מה שמוציא מתאוות העול� ירא. יראה היא הכח שמנתק את האד� מהאהבה התחתונה 

את זה .ז"הזעזוע מוציא אות� מההקשרי� שאתה קשור בה� בעוה. יראה היא פחד ופחד הוא זעזוע. הזה

ולכ� כדי לבוא אל הקדש . א� אי� לאד� יראה הוא עדיי� קשור אל תאוות העול� הזה. האהבה לא יכולה לעשות

  . צרי� קוד� כל יראה

  

  :ז"יבהצוואה של ר

בקשו ממנו שיבר� אות� וית� לה� את המסר האחרו� לפני , ז ובאו תלמידיו להיפרד ממנו "כשחלה ריב
  "הלוואי שיהא מורא שמי� עליכ� כמורא בשר וד�: "וברכתו היתה . הסתלקותו

  

  ?מדוע בעיניו זאת התמצית של הכל. ז מתלמידיו" מדוע זאת הברכה שבה בחר להיפרד ריב–נשאלת השאלה 

  .מובטח שישרה ג� האור של האהבה האמיתית, וכשיש יראה אמיתית. יראה היא הכלי לאור של האהבהה •

  תהילי
 פרק קיא 

   לעד 4ֵֶכל טֹוב ְלָכל ֹע4ֵיֶה� 2ְִה1ָתֹו ֹעֶמֶדת'האִ.ית ָחְכָמה ִיְר*ת ר



  

 

 הוא –שאי� בו יראה קשר . היראה היא שער הכניסה לקשר. מעני� לשי� לב שביראה טמו� המפתח ג� לאהבה •

  . הוא לא נכנס לעומק הלב. חיצוני

  

   ב� א/מסכת שבת ד� לאהגמרא ב 

יראת שמי� דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות  כל אד� שיש בו תורה ואי� בו  אמר רבה בר רב הונא
  .ומפתחות החיצונות לא מסרו לו

  

  אהבה

 :שני סוגי אהבה

יתבר� '  כלו מה הטע�, העונג, השמחה, החיות שלי. י� שליהוא החי'  ההבנה היא שה אהבת עול�  .4

אני רוצה לחיות .שמחייה את העול� שלי ואת ההקשרי� השוני� של חיי' הרגשת ה. והיחוד אתו

 . 'והחיי� האמיתיי� שלי ה� ה

חיבור לאור אינסו� . בעצ�' אהבה שקשורה ע� ה. לכשעצמו כמקור החיי�'  אהבת ה–אהבה רבה  .5

להעמיק מחשבתו בחיי : "ז"בלשו� האדמוה.ות המוגבלת שלי או של מישהו אחרשמעבר למציא

החיי� אי� סו� ברו� הוא כי הוא אבינו ממש האמיתי ומקור חיינו ולעורר אליו האהבה כאהבת 

זאת אהבה שלמעלה מ� הכלי . באהבה רבה יש נכונות תמידית למסור את הנפש". הב� אל האב

  .ולמעלה מ� ההגבלה של הגו�

  ה היחס בין היראה והאהבהמ
וכא� באמת . האהבה היא התכלית. יוצא שהאהבה גבוהה יותר מהיראה,א� היראה היא הכלי והאהבה היא האור 

הא� עומק .  הא� יש עדיפות לאחת מ� הכנפיי� הללו נפתחת סוגיה שעסקו בה חכמי ישראל לאור� כל התקופות

  :דיוני� בגמראהד לכ� ב. או אהבתו' נשע� על יראת ה' עבודת ה

  

  א /תלמוד בבלי מסכת סוטה ד� לא

רבי שמעו� ב� אלעזר אומר גדול העושה מאהבה יותר מ� העושה מיראה שזה תלוי לאל� דור וזה תלוי 
לאלפי� דור הכא כתיב לאלפי� לאהבי ולשומרי מצותי והת� כתיב ולשומרי מצותיו לאל� דור הת� נמי 

ור האי לדסמי� ליה והאי לדסמי� ליה הנהו תרי תלמידי דהוו יתבי כתיב לאוהביו ולשומרי מצותיו לאל� ד
קמיה דרבא חד אמר ליה אקריו� בחלמאי מה רב טוב� אשר צפנת ליראי� וחד אמר ליה אקריו� בחלמאי 

וישמחו כל חוסי ב� לעול� ירננו ויעלצו ב� אוהבי שמ� אמר להו תרוייכו רבנ� צדיקי גמורי אתו� מר 
  :מאהבה ומר מיראה

  

) כאברה� אבינו(או שיש טיפוסי� שיותר מאופייני� באהבה , הא� יש קדימה מהותית בי� האהבה והיראה

  ). כיצחק אבינו (וטיפוסי� שיותר מאופייני� ביראה 

  

  

  



  

  

�  היחס לפי האדמור הזק

  

.  כפי שנלמדות בתורת הסוד באופ� מדויק ומבורר,רוט המושגי� של אהבה ויראה הזק� עוסק בפיבתניא האדמור

וג� באלה יש , ואולי חמש, אלא שני� שה� ארבע , כמו שמופיע ברמב� ,אהבה ויראה ה� לא שני ערכי� בלבד

ובכ� נחש� מבנה עמוק שמלמד על מהות היחסי� בי� ', המושגי� נלמדי� בהקבלה לש� הוי. מדרגות רבות

  .ושגי�המ

  

  :הסבר המבנה לפי הרב גנזבורג

  

  אהבה בתענוגי�   יקוצו של

   ירא בשת–" איזהו חכ� הרואה את הנולד"  י

   אהבה רבה–" וא אבינו ממש האמיתי ומקור חיינוה ה"חיי החיי� אי� סו� ב"  ה

   אהבת עול�–" כי הוא חיינו ממש"  ו

   יראת המלכות–" כראויובוח� כליות ולב א� עובדו ... ניצב עליו' והנה ה"  ה

  

  

  ל"משמעות המבנה הנ

  

או שהאהבה קודמת והיא :  כיווני ביחודא תתאה נית� לראות את היחס באופ� דו, ברמה הרגשית המיידית •

לאחר ". אי� אשה כורתת ברית אלא ע� מי שעשאה כלי. "מולידה בנפש את הנכונות לירוא ולהיות כלי

ככל שיש יותר : ואפשר ג� לראות מלמטה למעלה.  ת ליראההנפש מקבלת את הכוחו, שמורגשת האהבה

כ� ג� מתקבלת יותר אהבה ומורגשת יותר ואהבה , יראה ורגישות וזהירות ומוכנות לפנות מקו� לאור

 . מעצ� החיבור וטובו, ושמחה בחיי� ממש

 

ראשית חכמה . "יכול לזכות להבזקי� של האור של יראת הבושת, בעצמו' מי שאוהב את ה: ביחודא עילאה •

מבטאת את ההכרה , הברקה מעצמותו יתבר�, ראשית הכל, שמייצגת את ספירת החכמה' הי". 'יראת ה

שבעקבות רגעי� של יראת בושת : ונית� לומר ג� ההיפ� . המוחלטת בגדולתו ובבושת פני� נוכח נוכחותו

�' צומה על עצ� המתמלאת הנפש באהבה רבה ושמחה ע, והכרה מוחשית של גדולתו האינסופית יתבר

 .בעצמו

  .אהבה= אחד '  אחדות שלימה ועילאית ע� ה–אהבה בתענוגי�  •

  

  

  



  

  ?אז מאיפה מתחילים
  

  :נית� למצוא רמז בפסוק 

ֱא<ֶהי= ָלֶלֶכת Cְָכל Bְָרָכיו Aְל*ֲהָבה ' ֱא<ֶהי= ֹ.ֵאל ֵמִעָ>; ִ:י ִא� ְלִיְר9ה ֶאת ה' ְוַע2ָה ִי4ְָרֵאל ָמה ה) יב(
  דברי� פרק י   ֱא<ֶהי= Cְָכל ְלָבְב= Aְבָכל ַנְפֶ.= ' תֹו ְוַלֲעֹבד ֶאת הֹא

  

מש� כבר הכל . שואל לעבוד על היראת שמי� שלנו' ה, בנקודה הזאת , עכשיו". שואל מעמ�' ועתה ישראל מה ה"

ת התחנוני� שלו ובמידה מסויימ', זאת השאלה הלא פתורה של ה". הכל בידי שמי� חו) מיראת שמי�. "יקרה

והאהבה היא . ומפה תגיע הברכה והאהבה , מפה יתחיל קשר עמוק יותר ופורה יותר.  שנתחזק ביראת שמי� מאתנו

  .חיי�

  . ...ב שראה יהודי ר) לעסקיו'מסופר על רבי לוי יצחק מברדיצ •

  

היגיעה פה היא ". והיא אוצר' יראת ה. "דוקא היראה קרויה אוצר. יראה היא אוצר שמגיעי� אליו אחרי יגיעה

, בהשרדות , היא מודעות למשהו שנמצא מחוצה שלי ונטרול האחיזות שלי בהרגלי�. ההליכה נגד הטבע הפשוט

ושכל עשיה שאינה מכוונת , הנטרול מתאפשר כאשר האד� מבי� לעומק שהוא נברא כדי לשמש את קונו. בתאוות

  .מרחיקה אותו מהטע� והריח של עצ� קיומו, לתכלית הזאת 

  

  ?איך עובדים על יראת שמים
ועד כמה החטא הוא , מתבונני� מאיזה רע רוצי� לסור , מחליטי� להתחזק ע� הקדושה', מתבונני� בגדלות ה

ומעוררת את ' התורה מזכירה לנו את אינסופיותו של ה,  בחינת חכמה ולומדי� הרבה תורה. 'אבסורדי בעולמו של ה

כתוב . (מ לעורר יראת שמי� שבנפשו" מה� ההתבוננויות שיש לעשות עא"האדמור הזק� מפרט בתניא מ. יראתו

� אז בעצ� הלב יכול להתחיל להפתח אל  היופי הוא שכשנוגעי� בקושי להיות ביראה ובגודל הרחוק) . בהמש

  . שמולידה אחריה קרבה גדולה והתחדשות גדולה, במרירות האמיתית, תשובה אמיתית 

  ?ואהבה
  ובאופ� מעשי. 'ואי� לו חיי� בלי ה, הוא נפשו האמיתית וחייו ממש'  מהתבוננות בכ� שהיכולה להוולד' אהבת ה

ג� דר� אהבת ישראל . מצוות ומעשי� טובי�: כמו. 'מעשי� שיבטאו אהבה לה, לעשות מעשי� שהאהוב אוהב

  .'נולדת בנפש אהבת ה

ה עד כמה זקוקי� לו וכמה רוצי� לשמח וההבנ, התבוננות במעלותיו וגודל נשמתו , כ� ג� ביחס ע� אהוב אנושי(

  ). עשיות שהאהוב אוהב–מולידה המנעות ממעשי� שאינו אוהב ומ� הצד השני , אותו

  

  

  



  א "התניא מ


  עיקרי הדברי

 .בראשית העבודה יש לעורר את היראה •

 היראה תתעורר מתו� ההתבוננות •

 בורא כל העולמות סובב כל עלמי� וממלא כל עלמי�, הוא המל�' שה .1

 ועל כ� אני צרי� להיות עבד נאמ�,  עלימל� מייחד מלכותו על ישראל ובפרטה .2

 בוח� כליות ולב ניצב מעל ובוח� א� אני עובדו כראוי' ה .3

להתבטל ,וקיו� המצוות הוא הדר� להתכלל באור אינסו� , אור אינסו� מלובש באותיות התורה  .4

 .הועל כ� יש לקיי� המצוות בזהירות יתיר. אליו ולהתחבר אליו

 .בעצמו' בקיו� המצוות ממליכי� את ה .5

 .שהמלוכה תהיה לו לבדו,לבדו בבטול ומסירות נפש אליו' את כל כוחות נפשו יבקש לייחד לה .6

וידע שמצד טבע נפשו זה מה שג� . ' מספיק שרוצה במחשבתו לעבוד את ה–א� לא מתעוררת היראה בליבו  •

 .עבודה שלימהוזאת נקראת . ג� א� לא מרגיש זאת בפועל, היא רוצה

• �הוא אינו עובד , מבלי שמאירה במוחו לפחות ההארה של היראה, רק באהבה' אד� שעובד את ה, בנגוד לכ

 .כרוכה ע� תודעה של עבדות' עבודת ה. עדיי�' את ה

ובכ� קיי� את , מספיק שמכוו� לכ� שעושה את עבודתו לכבוד המל�–א� לא מתעוררת היראה בשכלו  •

 מאיר עליו –' ובשעה שעובד את ה.הרי בכ� קיי� ג� את עני� היראה, תו של דברולאמי' מצוות עבודת ה

 .עצ� התודעה של קבלת עול מלכות שמי� מעידה על בחינה של יראה המתקיימת בו. מורא השמי� שבו

אבל ג� היא סוג , ייתכ� שאינה היראה עילאה שנובעת מהתיחסות למל�,  יראת השמי� שמתגלה מאיש כזה •

והאכפתיות הזאת , כמו אד� שאכפת לו ממה שיאמרו עליו אפילו אנשי� פשוטי�. שמבטאת יחס, של יראה

ולעבודתו מעוררת עשיה רצויה או המנעות מעשיה ' ההתיחסות לה, כ� ג� פה, משפיע עליו כיצד להתנהג

, ת חטאירא, יראה תתאה. הוא חש את עצמו עומד ביחס למשהו חיצוני לו. וג� בכ� יש יראה, שאינה רצויה

ג� א� אי� לו , של רצו� להזהר מפגיעה בעצמו ובחבור שלו לאלקות)לא מודע (באה ממקו� אינסטנקטיוי  

 .הפחד מלחטוא, בפשטות.מודעות גדולה לאלוקות

  .יש אד� שיראתו מפני אנשי� גורמת לו שלא לגנוב כאשר עוברי� אנשי� מחשש שיראו אותו גונב: דוגמא 

 שיראו אותו  מתו� אותו החשש,  לא יגנוב ג� כשלא יעברו אנשי�והוא, יש אד� שירא שמי�  

כל יראה . 'אבל יראה זאת שומרת עליו מלעשות מעשי� נגד ה, לכאורה הוא מונע מיראה נמוכה. בקלקלתו

  .שמונעת את האד� מלחטוא היא רצויה

� מלעבור עבירה הלואי שתהיה בכ� היראת שמי� שתמנע מבעדכ: ז לתלמידיו"וזאת היתה צוואתו של ריב •

' שה,א� היראת שמי� שלכ� תהיה מופעלת מחשש חברתי או מחשש כלשהו כדוגמתו. כמורא בשר וד�

א� היראה תהיה .  ג� בכ� דיינו וזה מה שיציל אתכ� מ� החטא, וזו בושה גדולה לחטוא לפניו, צופה בכ� 

ביראה תתאה יש . ות האלקיתביראה עילאה יש בושה לחטוא נוכח הגדלות והרוממ. ( זה ג� טוב–נמוכה 

 )בושה לחטוא נוכח מישהו גדול שצופה בי ומשגיח על כל מעשי

 .אהבה בלי יראה לבדה הריהי ככנ� אחת החסרה את רעותה', בלי יראה כלל לא תתרומ� העבודה אל ה •

 . ג� לא תתרומ� לשו� מקו�, יראה בלי אהבה.  וכמוב� שג� את הכנ� של האהבה צרי� להצמיח •

וברצונו לדבקה בו וזאת תהיה כוונתו בזמ� שלומד תורה ומקיי� ' תעורר כאשר ייזכר באהבתו לההאהבה ת

  .מצוות



  

   בין עבד לבן–התבוננות תרגיל ב
  

 .וכתבי כל אסוציאציה שעולה ל�. להיות עבד ולהיות ב� : ערכי טבלה  •

 '?ומה מעוררת תודעת הקשר של בת של ה? מה מעוררת ב� תודעת העבדות  •

 ? חווה אות� כסותרות או משלימותהא� את •

• � ?כיצד תעודדי את התודעה שחסרה ב� להתעורר ולהתגלות בנפש

 ?    כיצד תוכלי להצמיח את שתי הכנפיי� בתוכ� באופ� שבו התודעות הללו יפרו זו את זו •

 כתבי תפילה •


